GLOBALNA AGENDA SOCIALNEGA DELA 2020-2030
»Sem, ker smo!«
Najbolj nov med najstarejšimi koncepti, ubuntu, sem, ker smo, je postal ena izmed ključnih tem
Globalne agende socialnega dela za novo desetletje 2020-2030!

Vir: Ubuntu (publishwall.si)
Soustvarjanje preobrazbe družbe
Tema globalne konference socialnega dela, Globalna agenda socialnega dela 2020-2030
Soustvarjanje socialne preobrazbe, ki jo je sklicala Mednarodna federacija socialnih delavk in
delavcev (IFSW), se je zaradi krize Covid-19 odvijala na daljavo, od 15. do 19. julija 2020. Petdnevno
dogajanje je preseglo vsa pričakovanja. Presegla je ekonomske in geografske ovire, presegla je krizo
COVID-19.

Slika: Plakat konference IFSW 2020
V socialnem delu gre za turbulentno obdobje, saj se dinamika delovanja socialnih delavk in delavcev
spreminja tako na lokalnih kot nacionalnih in regionalnih ravneh, korona kriza pa je še poglobila
ključne probleme socialnega dela na področju revščine, socialna izključenosti, družbenih razlik. Na
svetovni ravni se je z letošnjim letom zaključila Socialna agenda 2010 – 2020, povsod po svetu so se
na svetovni dan socialnega dela 17. marca odvijali dogodki na temo spodbujanja medsebojnih
odnosov, ki so se morali zaradi virusa odvijati - za socialno delo netipično - brez fizične bližine.
Zdravstveni ukrepi so močno posegli v ključne metode socialnega dela, profesija je za trenutek
onemela, vendar se je znala postaviti v svoje čevlje in ostati ključna profesija pri delu z ljudmi, ki
potrebujejo pomoč.

Mednarodna konferenca, ki je bila načrtovana v Kanadi, se je tako odvijala na daljavo. Z novim
načinom izvedbe se je pokazala priložnost sodelovanja veliko širšega kroga udeležencev. Konferenco,
na kateri je svoje prispevke predstavljalo 500 izvajalcev, je spremljalo 20.000 udeležencev, kar je
skoraj sedemkrat več od udeležbe na zadnji svetovni konferenci v živo. Imeli smo predstavnico iz
Slovenije, Ano Marijo Sobočan, ki je v raziskovalni skupini predstavljala etične izzive v času Covid-19.
Konferenca se je letos morala zgoditi. Potrebno se je bilo dogovoriti o socialni agenda za novo
desetletje, ki postavlja smernice socialnemu delu in socialnemu razvoju. Socialno agendo je potrebno
postaviti tako, da predstavlja skupne temelje ter daje prostor konkretnim strategijam v posameznih
kulturnih okoljih. Ob spremljanju programa in čutenja sinergije ob skupnem jeziku socialnega dela, ki
ga razumemo tako v evropskem, azijsko-pacifiškem, latinsko-karibsko-ameriškem, severnoameriškem in afriškem okolju, je izjemno spoznanje, da ima socialno delo svoj globalni jezik,
poslanstvo, vrednote in ključno vlogo med ljudmi za družbo, v kateri je vredno živeti.
Udeleženci konference so prispevali razmišljanja socialne agende za naslednje desetletje v smeri
ključnih usmeritev, k v socialnem delu že veljajo na področjih krepitve solidarnosti, izmenjave
vrednot, uveljavljanju etičnih načel v prakso, skupnostnim socialnim delom, delom za socialno
vključevanje izključenih skupin in podobno, osvetlili pa so se novi pristopi ter nove teme, ki v
socialnem delu, tudi v slovenskem prostoru, potrebujejo svoje mesto:
- dekolonizacija; ta beseda pomeni več ravni razumevanja v socialnem delu, od dekolonizacije v
posameznih kulturnih okoljih, kar je pomembno za razumevanje v socialnem delu, da je potrebno
proces dekolonizacije vključiti že v samo izobraževanje za socialno delo; razumevanje dekolonizacije
profesije socialnega dela imamo kot potrebno tudi v slovenskem prostoru, da se osvobodi od
prekrivajočih drugih strok in zakonodaje, ki socialnega dela ne vidi (več) kot ključne profesije;
- prihodnost, v kateri je vredno živeti (livable future); gre za inovacijo v socialnem delu, kreativnost,
ki jo socialne delavke in socialni delavci uporabljajo pri delu, da v danih razmerah dosežejo, da se
ljudje lahko postavijo na noge in gredo naprej v nepredvidljivo družbo, v kateri je pa vendarle vredno
živeti;
- odpornost (resiliance); ob novih družbenih dogajanjih, spremembah, nepredvidljivih dogodkih,
travmatičnih izkušnjah, kar vse prinaša tudi korona kriza, je potrebno krepiti odpornost socialnega
dela kot profesije in socialnih delavk in socialnih delavcev, ki izvajajo svoje delo tudi v najbolj kriznih
in kritičnih okoljih;
- »sem, ker smo«; konferenca je vključila sodelovanje in znanje avtohtonega prebivalstva;
razpravljavci afriške sekcija so približali kontekst ubuntu udeležencem konference, pojasnili princip, ki
je za socialno delo zelo pomemben, o delovanju skupaj, vključenosti posameznikov in skupin,
medsebojnih odnosov na vseh ravneh delovanja, ki so ključnega pomena za socialno delo.
Globalna agenda socialnega dela 2020-2030 – ključne teme
Vsebina globalne agende socialnega dela je nastajala pod okriljem IFSW-ja zadnji dve leti. Sodelovale
so vse članice federacije, opazovalke in socialne delavke in socialni delavci širom po svetu.
Konstruktivna razprava je potekala še ves čas petdnevne konference. Ključne teme bodo narekovali
globalne, regionalne in nacionalne usmeritve v socialnem delu v naslednjem desetletnem obdobju.
1. Vrednotenje socialnega dela kot ključne profesije pri izvajanju socialne dejavnosti
Tema razglasi socialno delo kot ključno profesijo pri delu z ljudmi in nagovarja voditelje, da se
vključijo v realizacijo vloge socialnega dela, ki jo ima še zlasti pri povezovanju ljudi, skupnosti in
sistema, soustvarjanju skupnosti ter prispevanju za prihodnost, ki jo je vredno živeti. V okviru te
teme so poudarki na potrebni prepoznavnosti profesije socialnega dela v zakonodaji, zagotavljanju

izobraževanja in usposabljanja ter refleksiji prakse, kar potrebujemo za kakovostno delo,
zagotavljanju spoštljivega delovnega okolja in potrebi po sredstev za delovanje profesionalnega
združenja.
2. Soustvarjanje vključujoče družbene preobrazbe
Tema poudarja pomen soustvarjanja s posamezniki, družinami, skupnostjo, družbenimi gibanji in
voditelji za dosego vključujoče preobrazbe na vseh ravneh, lokalni, nacionalni, regionalni in globalni.
Tema spodbuja koncepte participatorne demokracije, enakosti spolov, akcije, ki naslavljajo rasizem,
ekonomsko vzdržnost in podnebno pravičnost.
3. Ubuntu – »Sem, ker smo«
Tema nagovarja osrednjo vlogo socialnega dela, negovanje odnosov na vseh ravneh in delovanju
skupaj. Daje prostor znanju in pravicam avtohtonemu prebivalstvu. Pomembna naloga je osvetlitev
kolonizacije in dekolonizacija socialnega dela.
4. Preoblikovanje sistemov socialnega varstva
Tema zahteva spremembe sistemov socialnega varstva, da bodo slednji varovali človekovo
dostojanstvo in pravice za vse ljudi. Spremembe narekujejo krepitev mrež pomoči. Potrebujemo
harmonijo v odnosih, načinih življenja med ljudmi in narave.
5. Spodbujanje raznolikosti in moči skupnega družbenega delovanja
Tema prepoznava bogastvo različnosti. Daje moč ljudem in aktivno vlogo pri vodenju socialnega
razvoja. Osvetljuje pomen sodelovanja pri delu, so-kreiranje in soustvarjanje uspešne skupnosti,
družbe za ljudi ter okolja.
Naredimo spremembo – bodimo sprememba!
»Naredimo spremembo«, je sporočilo izkušene generacije socialnega dela, slogan je dopolnila mlada
generacija, »bodimo sprememba«.

Risba: Rossita, IFSW 2020
Kreativni plakat je nastal v sekciji na temo globalne agende evropske regije, kjer so razpravljali David
Jones, Herbert Paulischin, John Brennan in drugi. Poudarili so pomen povezovanja socialnih delavk in
socialnih delavcev v lastna profesionalna združenja, saj s tem profesija pridobiva na prepoznavnosti,
ugledu in avtonomiji. Slednje pa je tudi sporočilo Društva socialnih delavk in delavcev Slovenije, ki
smo ga socialnih delavkam in socialnim delavcem v praksi posredovali na 7. kongresu socialnega dela.
Danica Hrovatič , DSDDS (19.7.2020)

